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I - APRESENTAÇÃO 

 

O presente manual tem como objetivo informar ao estagiário inscrito no Núcleo de 

Prática Jurídica (NPJ) da FACISA/CESESB em seus direitos e obrigações, bem como 

orientá-lo no exercício de suas atividades de estágio. 

 

Este manual se baseia no Regulamento Interno do NPJ, que se encontra disponível 

no site da instituição e na secretaria do NPJ. 

 

Este manual não dispensa o estagiário da leitura e conhecimento integral do 

Regimento da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas (FACISA), do Regulamento 

do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) e das Ordens de Serviço em vigor.  

 

II - DAS ATIVIDADES DO NPJ  

 

O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) presta assistência jurídica gratuita em diversos 

ramos do Direito, com finalidade de realização de estágio obrigatório para o 

bacharelando em Direito na forma das disposições legais sobre o assunto.  

 

III - DA COMPOSIÇÃO DO NPJ  

 

O NPJ é composto pelo Coordenador, Professores-Orientadores, Psicólogo, 

Assistente Social, Funcionários e estagiários administativos. 

 

IV - DAS ATIVIDADES DO ESTAGIÁRIO  

 

1. Os Estagiários desenvolvem atividades de atendimento ao público, redação de 

peças processuais e profissionais, acompanhamento de feitos, assistência e 

atuação em audiência.  

2. Tais atividades devem ser desenvolvidas em número mínimo de horas, conforme 

ordem de serviço emitida pelo Coordenador do NPJ.  

3. São atividades obrigatórias do Estagiário, dentre outras:  

 

 Registrar no controle de frequência (entrada e saída) o horário do seu 

plantão.  

 Permanecer no recinto do NPJ durante TODO O HORÁRIO DO RESPECTIVO 

PLANTÃO.  

 Fazer o preenchimento COMPLETO da ficha de triagem em entrevista com o 

cliente, com a necessária assinatura deste e do professor.  
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 Entregar as petições ao professor orientador para correção, apresentando a 

documentação exigida.  

 Após correção do professor, encaminhar a petição para a secretaria para 

serem impressas na quantidade necessária.  

 Levar a petição para protocolar e entregar a via protocolada na secretaria. 

 

V - DOS DEVERES, DIREITOS E DAS PENALIDADES 

 

1. São deveres do estagiário, além dos demais previstos no Regimento da FACISA:  

 

• Não fumar nas dependências do NPJ;  

• Atender aos clientes em dia, hora e local predeterminados;  

• Zelar pela boa conservação das instalações, móveis, livros e demais bens do 

NPJ, bem como do local onde realizar o estágio;  

• Comparecer em trajes compatíveis com o decoro e a dignidade do local do 

estágio no NPJ e no Fórum, sendo expressamente vedada a entrada no NPJ 

de estagiários de chinelos, mini-saia, short ou bermuda e camiseta, jeans e 

afins, sendo obrigatório ao estagiário o uso de gravata, e para as estagiárias é 

recomendado o uso de terninhos ou blusas no mínimo 3/4, sendo proibido o 

uso de blusa de alça ou que mostre a barriga;  

• Comparecer ao Plantão para o qual for designado; 

• Acompanhar o andamento processual dos processos nos quais tenha atuado;  

• Comparecer às audiências judiciais ou extrajudiciais dos casos sob sua 

responsabilidade;  

• Manter a boa ordem no recinto do NPJ e no local do estágio, evitando 

discussões em alta voz ou tratar de assuntos estranhos ao mesmo;  

• Zelar pelo bom nome da FACISA, do NPJ e do órgão onde faz o estágio;  

• Cumprir as tarefas sob sua responsabilidade;  

• Observar a orientação técnica e as instruções dadas pelos responsáveis pelo 

estágio;  

• Não divulgar em hipótese alguma, fatos que conheceu em virtude  de  

atividade   como estagiário, guardando o necessário sigilo profissional;  

• Não praticar atos desrespeitosos  contra  a  coordenação,  professores,  

secretários, empregados, estagiários, clientes e outras pessoas vinculadas ao 

estágio;  

• Não se apresentar alcoolizado ou sob influência de substância entorpecente;  

• Acompanhar as publicações do mural do NPJ.  

 

2. São direitos do estagiário, além de outros previstos no Regimento da FACISA:  

 



        

___________________________________________________________________________________________________________ 

Rodovia BR 101, Km 808, nº 130 – Bairro Santo Antônio do Monte - Itamaraju/BA – CEP 45836-000 
Telefone: (73) 3294-3690 – Site: www.facisaba.com.br 

 

 

4 

• Afastar-se, por motivo de doença, à vista de atestado médico, nos termos da 

legislação pertinente, com consequente reposição da carga horária, 

mediante requerimento ao coordenador;  

• Receber tratamento adequado; 

• Ser devidamente orientado no exercício de suas atividades; 

• Tomar conhecimento das atividades obrigatórias a serem cumpridas, no início 

de cada semestre, através das ordens de serviço a serem expedidas pelo 

coordenador. 

 

3. O Regulamento do NPJ prevê as seguintes penalidades que podem ser aplicadas 

aos estagiários, nos termos das disposições abaixo transcritas na íntegra:  

 

“Art. 38. São aplicáveis ao estagiário as seguintes sanções: 

I - Advertência por escrito; 

II - Subtração de carga horária; 

III - Suspensão; e 

IV - Reprovação. 

§ 1º. O Estagiário será advertido por escrito, para constar dos seus 

assentamentos, sempre que for impontual, faltoso, desidioso ou demonstrar 

sinais de desinteresse nas suas atividades. 

§ 2º. Não havendo prazo judicial em curso, será aplicada a penalidade de 

subtração de carga horária nos seguintes casos: 

I- de 1 (uma) hora, se deixar de acompanhar processo sob sua 

responsabilidade ou se deixar de cumprir os prazos acadêmicos sem 

justificativa que seja aceita pela coordenação do NPJ;  

II- de 2 (duas)  horas, se: 

a) deixar de elaborar minuta de petição necessária ao impulsionamento 

processual; 

b) extraviar ou deixar de entregar peças nos protocolos judiciais ou cartoriais; 

c) deixar de comparecer as audiências às quais for designado; 

d) reincidir na hipótese do parágrafo primeiro; 

III - de 3 (três) a 10 (dez) horas, se praticar atos de indisciplina, faltar com 

respeito ou com a urbanidade, quer seja com os funcionários do NPJ de todas 

as esferas ou com os demais estagiários  e clientes.  

§ 3º. Será suspenso, sem contagem de carga horária nesse período: 

a) por 15 (quinze) dias, se reincidir nos casos do parágrafo anterior; 

b) por 20 (vinte) dias quando der causa ao extravio de pasta, petição ou 

documento; 

c) por 30 (trinta) dias nas hipóteses da alínea anterior, quando houver prazo 

judicial em curso.  

§ 4º. Será reprovado no semestre, nas seguintes hipóteses: 
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a) patrocínio particular de interesse das partes que procurem o Núcleo de 

Prática Jurídica; 

b) solicitação, a qualquer título, de quantias, valores, bens ou vantagens em 

razão de sua atribuição de estagiário no âmbito do Núcleo de Prática 

Jurídica; 

c) captação de clientela do NPJ para si ou para outrem; 

d) prática de qualquer conduta tipificada na lei penal como crime ou 

contravenção, se praticados no exercício do estágio curricular. 

§ 5º. As sanções de advertência e subtração de carga horária serão 

aplicadas pelo professor orientador, mediante relatório sucinto que justifique a 

sanção. As penalidades de suspensão e reprovação, propostas pelo professor 

orientador por meio de relatório circunstanciado, serão aplicadas pelo 

coordenador do NPJ, mediante procedimento administrativo, no qual serão 

resguardados os direitos ao contraditório e ampla defesa, cabendo recurso, 

em cinco dias, ao Coordenador do Curso de Direito.” 

 

VI - DAS CAUTELAS OBRIGATÓRIAS PARA COM OS CLIENTES, DOCUMENTOS E PETIÇÕES 

 

No exercício de suas atividades o estagiário deve observar as seguintes orientações: 

 

1. Tratar o Cliente com urbanidade, deferência e respeito, atendendo-o com 

celeridade e eficiência.  

2. É absolutamente proibido o recebimento de qualquer remuneração ou presentes 

pelos serviços do NPJ, ainda que não solicitados.  

3.  Tentar sempre a conciliação, respeitando o interesse das partes.  

4. Fica expressamente proibida a retirada de quaisquer documentos fornecidos 

pelos clientes, a não ser quando autorizado por escrito pelo professor orientador.  

5. Não receber documentação original, requisitando sempre cópias autenticadas. 

6. Providenciar junto aos clientes, no primeiro contato, rol de testemunhas com seus 

respectivos endereços, estado civil, profissão, e nacionalidade. 

7. Colher a declaração de pobreza e procuração quando necessários.  

8. Entregar ao Cliente, no primeiro encontro, o cartão de identificação do cliente do 

NPJ devidamente preenchido.  

 

VII - DO PLANTÃO  

 

1. Será computado, para efeito de contagem de hora/plantão, o tempo REAL em 

que o Estagiário estiver nas instalações do Núcleo de Prática Jurídica, dentro do 

horário determinado. 

2. Excepcionalmente, caso uma atividade iniciada durante o horário específico de 

plantão do estagiário se prolongue  além  do  horário  pré-estabelecido,  o  tempo  

excedente  de efetiva atividade será computada para fins de cumprimento de  
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carga horária do estágio, desde que haja autorização expressa do professor 

orientador. 

  

VIII - DA VINCULAÇÃO DO ESTAGIÁRIO AO PROFESSOR-ORIENTADOR  

 

1. Os grupos de Estagiários ficam diretamente submetidos ao professor orientador do 

horário para fins de avaliação e acompanhamento. 

2. Os Estagiários do grupo somente encaminharão petições para apreciação do 

professor orientador responsável e, na falta deste, do outro professor que estiver de 

plantão.  

 

IX - DA AVALIAÇÃO  

 

A avaliação do estagiário seguirá os critérios constantes do Regulamento do NPJ, 

cujas disposições nesse sentido são abaixo transcritas: 

 

“Art. 15. Para ser aprovado no estágio curricular, o aluno deverá obter, no 

mínimo, nota final 7 (sete), que corresponde ao cumprimento das atividades 

obrigatórias, que representam 75 (setenta e cinco) horas de atividades, em 

cada semestre letivo. 

§ 1º. Os critérios para conversão das atividades obrigatórias em nota serão 

definidos em cada semestre pelo coordenador do NPJ.  

§ 2º. Além do cumprimento das atividades obrigatórias, que têm nota 7 (sete), 

o estagiário será avaliado levando em conta o zelo, assiduidade, 

pontualidade, dedicação, empenho, postura e, acima de tudo, compromisso 

e responsabilidade com o processo/ação, fruto de seu atendimento e 

distribuição no órgão judiciário competente.  

§ 3º. Os critérios de avaliação qualitativos indicados no parágrafo anterior 

constarão de ficha de avaliação elaborada pelo coordenador do NPJ e 

terão nota de até 3 (três) pontos. 

§ 4º. Só será avaliado nos critérios qualitativos indicados nos parágrafos acima 

o aluno que cumprir todas as atividades obrigatórias, uma vez que o não 

cumprimento destas importa na reprovação na disciplina. 

Art. 16. Ao final de cada semestre letivo os professores orientadores irão se 

reunir para proceder à avaliação dos alunos/estagiários. 

§ 1º. A nota relativa ao cumprimento das atividades obrigatórias, que é de 7,0 

(sete) pontos, será lançada mediante verificação na pasta do aluno de 

cumprimento das atividades obrigatórias constantes da ordem de serviço do 

respectivo semestre, seja do aluno que estagiou no NPJ, seja daquele que 

estagiou mediante convênio. 

§ 2º. A nota qualitativa, que é de até 3,0 (três) pontos, será dada pelo 

professor que orientou as atividades do grupo de estágio ao qual pertence o 
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aluno no NPJ, ou pelo supervisor do estágio que o aluno cursou mediante 

convênio. 

§ 3º. Quando o estágio for realizado mediante convênio, a nota dada pelo 

supervisor de estágio, em ficha própria do NPJ, será encaminhada ao NPJ no 

final do semestre juntamente com o relatório de estágio com os demais 

documentos comprobatórios do cumprimento das atividades de estágio. 

Art. 17. No momento da avaliação, caso o aluno não tenha cumprido todas 

as atividades obrigatórias, os professores orientadores irão analisar a 

possibilidade de se compensar atividades obrigatórias que não tenham sido 

cumpridas pelo aluno com eventuais atividades extras que ele tenha 

executado no semestre, ou, ainda, a possibilidade de se definir um prazo 

compatível com o calendário acadêmico do semestre para que o aluno 

possa suprir a atividade.  

§ 1º. Na hipótese deste artigo, sendo deferida a prática de atividade extra 

para complemento das atividades obrigatórias, o aluno será notificado pela 

secretaria do NPJ para cumprir a atividade na forma e prazo definidos pelos 

professores orientadores.  

§ 2º. Caso sejam compensadas atividades do aluno ou este cumpra dentro do 

prazo as atividades extras definidas, será feita a sua avaliação dos critérios 

qualitativos conforme definido no artigo anterior. 

Art. 18. A nota final dos alunos no semestre será encaminhada para a 

secretaria acadêmica da FACISA, para lançamento.” 

 

X - DOCUMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL  

 

PARA AUXILIAR O ESTAGIÁRIO, INDICA-SE ABAIXO OS PRINCIPAIS DISPOSITIVOS LEGAIS 

E DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA CADA ESPÉCIE DE AÇÃO: 

  

- ADOÇÃO E GUARDA (A, B, D, G, H, J, L, M, T, J1, K1, L1, M1, P1)  

Artigos 39 a 52 da Lei n.º 8.069/90  

- AÇÃO DE ALIMENTOS ( D, E, V, F1, G1, H1)  

Lei n.º 5.478/68 Lei n.º 6.515/77  principalmente os artigos 19 a 23 Artigos 852 do 

Código de Processo Civil  

- ALVARÁ JUDICIAL (D, F, Z, A1, F1, G1, H1) 

 Lei n.º 6.858/80 Decreto n.º 85.845/81  

- ALVARÁ DE VISITA (D, E, F1, G1, H1)  

-BUSCA E APREENSÃO (D, E, H, S, F1, G1, H1)  

Artigos 839 a 843 do Código de Processo Civil  

- DESPEJO (D, X, B1, I1)  

Lei nº 8.245/91  Artigos 59 a 66  

- DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO (D, E, F, X, F1, G1, H1)  

Lei n.º 9.278/96  
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- DIVÓRCIO POR CONVERSÃO (Y, B1, F1, G1, H1, N1)  

Lei nº 6.515/77, Artigo 25 - com redação da Lei nº 8.408/92  

- DIVÓRCIO CONSENSUAL (D, E, H, U, X, F1, G1, H1)  

Artigo 226, § 6º da Constituição Federal de 1988  

- GUARDA DE MENOR (A, B, D, H, Q, T, E1, F1, G1, H1)  

Lei nº 6.515/77 - Artigos 9º a 16  

Lei nº 8.069/90 - Artigos 33 a 35  

- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (V, Y, F1, G1, H1, N1)  

Artigos 732 a 735 do Código de Processo Civil  

Artigo 5º, inciso LXVII da Constituição Federal  

- INDENIZATÓRIA (C, D, F, U, W, F1, G1, H1)  

Artigos 159 e 160 do Código Civil  

Artigos 1.515 a 1.553 do Código Civil  

- INTERDIÇÃO (A, B, C, D, R, F1, G1, H1)  

- INVENTÁRIO ou ARROLAMENTO (D, E, F, I, K, X, F1, G1, H1)  

Artigos 982 a 1.045 do Código de Processo Civil  

- INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE (D, E, H, C1, D1, F1, G1, H1)   

Lei nº 8.560/92  

- JUSTIFICAÇÃO DE CONVIVÊNCIA MARITAL (E, F, H)  

Artigos 861 a 866 do Código de Processo Civil  

- RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (D, E, H, G1, I1, O1)  

- RETIFICAÇÃO DE REGISTRO (D, S1, T1, U1, V1, W1, X1, Y1, Z1, Z2, Z3, Z4)  

Lei nº 6.015/73 - Artigo 109 e seguintes  

- SEPARAÇÃO JUDICIAL CONSENSUAL (D, E, X, F1, G1, H1)  

Artigo 4º - Lei nº 6.515/77  

- SEPARAÇÃO JUDICIAL LITIGIOSA (D, E, H, U, X, F1, G1, H1)  

Artigo 5º - Lei nº 6.515/77  

- SUPRIMENTO DE IDADE (D, P, T, F1, G1, H1)  

- USUCAPIÃO (D, H, J, K, L, M, N, O, F1, G1, H1)  

Artigos 550 a 553 do Código Civil  

Artigos 941 a 945 do Código de Processo Civil  

Artigos 183 e 191 da Constituição Federal  

 

XI - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS  

 

N.º Documento 

A. Atestado de bons antecedentes 

B. Atestado de sanidade física e mental 
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C. Atestado médico ou laudo médico 

D. Certidão de nascimento ou casamento 

E. Certidão de nascimento dos filhos 

F. Certidão de óbito 

G. Comprovante de renda 

H. Relação de testemunhas - nome, nacionalidade, profissão, estado civil e 

endereço. 

I. Certidão de nascimento / casamento dos herdeiros 

J. Certidão dos 02 (dois) cartórios de imóveis 

K. IPTU 

L. Conta de água 

M. Conta de luz 

N. Croquis do terreno 

O. Nome, profissão, nacionalidade e estado civil dos confrontantes 

P. Atestado de gravidez 

Q. Declaração do pai ou da mãe - concordando com o pedido 

R. Certidão de nascimento do interditando 

S. Certidão de nascimento dos pais do menor 

T. Certidão de nascimento do menor 

U. Ocorrência policial - se houver 

V. Nome e local de trabalho do alimentante 

X. Registro do imóvel - escritura 

Y. Certidão de casamento - averbada 

W.  Cópia de inteiro teor da sentença  

Z. Extrato bancário (poupança, PIS/PASEP) 

A1. Certidão do INSS - existência ou inexistência de dependentes  

B1.  Recibos do aluguel  

C1. Fotos  

D1. Cartas e cartões  

E1. Endereço onde o menor se encontra 

F1. CPF (fotocópia) 

G1. Carteira de identidade (fotocópia) 

H1. CEP 

I1. Fotocópia do contrato 

J1. Fotocópia do termo de guarda 

K1.  Fotocópia da certidão de óbito do pai, mãe, marido e mulher  

L1. Declaração do casal dizendo que os pais (ou um deles) estão(á) em lugar 

incerto ou não sabido  
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M1. Declaração do pai ou de um deles concordando com a doação (firma 

reconhecida)  

N1.   Sentença (fotocópia autenticada pela secretaria do juízo)  

O1. Fotocópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social  

P1. Declaração de idoneidade moral 

Q1. Folha de antecedentes criminais  

R1. Certidão de antecedentes criminais  

S1. Certidão de antecedentes criminais CEDEP (Policia)  

T1. Certidão Negativa de Cartório de Títulos e Protestos  

U1. Certidão Negativa Cartório de Registros de Imóveis 

V1. Certidão Negativa SPC/SERASA  

W1.Certidão Negativa Policia Federal  

X1. Certidão antecedentes expedido Justiça Federal  

Y1. Certidão de Regularidade de Situação Eleitoral  

Z1. Certidão Antecedentes Criminais expedido pela Zona Eleitoral  

Z2. Certidão Negativa da Fazenda Publica Municipal 

Z3. Certidão Negativa da Fazenda Publica Estadual 

Z4. Certidão Negativa da Fazenda Publica Federal  

 

 

 

 


